
 

 

 

  

VERWENNERIJ OP JE VERJAARDAG?  

HEPPIE BURSDEEEEEJ TOE JOE! 

  

 

LASERSHOOTING (VANAF 6 JAAR) 

Jihaaaa, ben je er klaar voor?? We trekken het bos in en spelen verschillende avontuurlijke en uitdagen spelletjes: Free For All 

,Team Deathmatch, VIP, Capture The Flag…. Een namiddag boordevol plezier, ravotten & avontuur gegarandeerd! 

Duur van de workshop: 2u 

Prijs per kind:  €22 (met een minimum van €264) 

Pannenkoek en drankje inbegrepen 

  KSHOP AQUARELLEN (VANAF 6 JAAR)  

ESCAPE 4 KIDS  DOOR MIES VALIES 

De eekhoorntjes escape room – leeftijd van 5 t.e.m. 8 jaar 

De eekhoorntjes hebben reuzehonger en gaan op zoek naar lekkere pannenkoeken. Maar, vinden ze de tips wel op tijd, want na 

een uurtje verdwijnen alle pannenkoeken in de buik van de circusdirecteur… 

.De leeuwen escape room – leeftijd van 8/9 t.e.m. 10/11 jaar  

De directeur is ontvoerd, ramp o ramp want die ging net pannenkoeken bakken. Lukt het de verschillende dieren uit het 

Prullenbos/circus om de directeur tijdig te vinden voor de ontvoerders alle pannenkoeken opeten? 

Duur van de workshop: 1u   

Prijs per escape: 175 euro ( 6 à 10 kinderen) 

Per extra kind: 15 euro 

(Pannenkoek & drankje inbegrepen) 



 

 

 

  

  

DE PRULLENBOSMOL DOOR MIES VALIES 

Jihaaa Mollen in het Prullenbos? Tzal wel zijn! 

Mies Valies is opnieuw van de partij op ons domein en deze keer heeft ze een MOL meegebracht! 

Er kunnen tegelijk 10 kinderen op zoek gaan naar de verrader van het spel.  

Praktisch: 

Spelen zijn steeds op maat van de kinderen en het is mét gegevens van de kinderen die we via mail verzamelen. 

Die gegevens verwerken we à la minute tijdens het spel in vragenlijsten die de kinderen op een tablet invullen.Leeftijd van 10 

jaar tot … jaar. Alles is aanpasbaar in moeilijkheidsgraad naar gelang de leeftijd.  

Een spel duurt 3 uur: van 14u tot 17u 

Prijs per mollenspel: 280 euro (10 kinderen) 

Pannenkoek en drankje inbegrepen. 

KNUTSELFEESTJE DOOR MIES VALIES 

Een namiddag heeeerlijk knutselen uitgewerkt op maat van jouw kind. Klinkt dat als muziek in je oren? Dan is deze workshop 

het perfecte feestje voor jouw kind! Jij kiest zelf het thema van de namiddag! 

Duur workshop: 1,5u à 2 uur 

Prijs per kind: 22 euro, (min afname: 220 euro) 

(Pannenkoek & drankje inbegrepen) 

WAT BIJ SLECHT WEER  

- Voorzie de kinderen van regenbestendige kledij en eventueel laarzen.    

- Kunnen de kinderen door slecht weer niet buiten spelen in de speelvallei? Dan kunnen de kinderen zich te goed doen 

aan onze gezelschapsspelletjes!  

- Een kindersurvival gaat steeds door in het bos en zal pas worden geannuleerd bij stormweer wanneer de veiligheid niet 

meer kan gegarandeerd worden. Bij barre weersomstandigheden zijn de kinderen in het bos vrij goed beschermd door 

de bomen, maar aangepaste kledij is uiteraard wel aangewezen.  

PANNENKOEKEN  

De pannenkoeken worden geserveerd als een taart met kaarsjes die de jarige mag uitblazen. In de workshop zit één 

pannenkoek per kind inbegrepen. Indien u 1 extra pannenkoek per kind wenst te bestellen dan kan dit aan €1 per stuk. Gelieve 

wel te noteren dat bij bestellingen tijdens het feestje zelf aan de prijs van de kaart worden aangerekend.   


